
 

 

Philips
Безжични слушалки

32 мм мембрани/затворен гръб

С наушници
Меки наушници

TAKH402BL
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игответе ги за парти с фънки слушалки с наушници, които светят. Тези здрави, 
зжични слушалки са с ограничена максимална сила на звука до 85 dB. LED панел 
аушника позволява на децата да озарят стила си с цветни светлини.

20 часа време за възпроизвеждане. Безопасен звук. Ярки светлини.
• 20 часа време за възпроизвеждане. Без кабели, без заплитания
• 32 мм акустични мембрани. Чист звук
• LED светлинни панели в наушниците
• Ограничена сила на звука до 85 dB

Възпроизвеждане навсякъде
• Гъвкава и регулируема лента за глава. Можете да я увивате или огъвате
• Интелигентно сдвояване. Автоматично откриване на Bluetooth устройства
• Лесен за използване бутон за управление

Готови за вас
• Удобни възглавнички в наушниците и лента за глава. Перфектни за млади уши
• Персонализируеми наушници. Включени стикери
• Конструкция с компактно и плоско сгъване. Лесно съхранение



 20 часа време за възпроизвеждане.
От пътувания надалеч до седмица, прекарана 
пред екрана – децата ще обожават тези безжични 
слушалки с наушници. Те осигуряват 20 часа 
време за възпроизвеждане с едно зареждане: 
достатъчно, за да се забавляват за няколко или 
повече дни.

32 мм акустични мембрани.
Специално проектирани за защита на младите 
уши, тези слушалки имат 32 мм акустични 
мембрани, чиято сила на звука е ограничена до 85 
dB. Можете да се отпуснете, знаейки, че децата 
ви се наслаждават безопасно на своите мелодии, 
видеоклипове и игри.

Удобна възглавничка в наушниците и 
лентата за глава
Меките наушници и меката възглавничка в 
лентата за глава предлагат удобство на децата, 
независимо дали слушат музика, или гледат 
любимите си потребители на YouTube.

Наушници с възможност за 
персонализиране.
Включен е дори комплект от стикери, така че 
децата да украсяват тези слушалки, както желаят!

Конструкция с компактно сгъване.
Тези безжични детски слушалки с наушници се 
отличават с умна конструкция, която се сгъва в 
две посоки. Можете да ги сгънете плоски, 
идеални за съхранение в чекмеджето на спалнята. 
Или можете да ги сгънете плоски и навътре, 
създавайки компактен комплект, който се побира 
в джобове и чанти.

Гъвкава и регулируема лента за глава
Здравата, гъвкава лента за глава се регулира лесно 
и е достатъчно издръжлива, за да се съхранява в 
раница или да се изпусне на пода. Тя дори може 
силно да се огъне, без да се счупи. Каквото и да 
са намислили децата, слушалките им ще останат 
цели.

LED светлинни панели
Наушниците разполагат с LED панели, които 
светят за допълнителен блясък и фънки стил. Има 
четири варианта, от които можете да изберете: 
червени светлини, зелени светлини, сини 
светлини или комбинация от трите! Просто 
натиснете бутона върху наушника, за да 
прегледате опциите за осветление.

Интелигентно сдвояване.
С едно дълго натискане на многофункционалния 
бутон тези безжични Bluetooth слушалки са 
готови за сдвояване. След като са сдвоени, 
слушалките запомнят последното устройство, с 
което са били сдвоени.

Лесен за използване бутон за 
управление
Лесният за използване бутон улеснява децата да 
се обаждат, да преминават към следващата песен 
или да поставят на пауза това, което слушат. 
Всичко това, без да докосват смартфона си. 
Бутоните за силата на звука в основата на 
наушника са лесно достъпни, както и LED 
светлинният бутон.

Ограничена сила на звука до 85 dB
Можете да се отпуснете, знаейки, че децата ви се 
наслаждават безопасно на своите мелодии, 
видеоклипове и игри.
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Аксесоари
• Ръководство за бърз старт
• USB кабел

Възможности за свързване
• Микрофон: Вграден микрофон
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Версия на Bluetooth: 5,0
• Максимален обхват: До 10 м

Комфорт
• Регулиране на силата на звука
• Управление на разговорите: Задържане на 
разговор, Превключване между 2 разговора, 
Отговаряне/приключване на повикване, 
Отхвърляне на повикване, Превключвайте 
между разговора и музиката

Дизайн
• Цвят: Синьо

Захранване
• Тип батерия: Литиево-полимерна
• Време на готовност: 800 часа
• Време за разговор: 20 часа
• Време за възпроизвеждане на музика: 20 ч

Звук
• Акустична система: Затворена
• Тип магнит: NdFeB
• Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
• Импеданс: 32 ома

• Диаметър на високоговорителя: 32 мм
• Максимална входяща мощност: 10 mW
• Диафрагма: PET
• Чувствителност: 95dB
• Тип: динамичен

Габарити на опаковката
• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

17 x 20 x 4,5 см
• Бруто тегло: 0,215 кг
• Нето тегло: 0,123 кг
• Тегло на опаковката: 0,092 кг
• EAN: 48 95229 10095 4

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 3
• Външен кашон (л x Ш x В): 23,5 x 19,6 x 16,1 см
• Бруто тегло: 0,796 кг
• Нето тегло: 0,369 кг
• Тегло на опаковката: 0,427 кг
• GTIN: 1 48 95229 10095 1

Размери
• Дължина на дъгата на лентата за глава: 300 - 360 

mm
• Размери на изделието (ШxДxВ): 3,5 x 15 x 16 cm
• Тегло на изделието: 0,114 кг

UPC
• UPC: 8 40063 20038 8
•
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